
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๔๑/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ท่ี ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์        ประธานกรรมการ 
๒. พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ       กรรมการ 
๓. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า       กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์     กรรมการ 
๕. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์        กรรมการ 
๖. นายสมบัติ   ลีลาพตะ         ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัตหิน้าที ่

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์  เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกจิการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม 
๘.  นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกจิการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
๙. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
- นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ติดภารกิจ 
 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายพงษ์ศักดิ์  ทรัพยาคม ผู้อ านวยการส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์  
๓. นายสมศักดิ์  สิริพัฒนากุล ผู้อ านวยการส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
๔. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๕. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๗. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายประวิทย์  สันธนะวิทย์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายธนิษฐ์นันท์  กิตติชนะเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายชาญณรงค์  มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวกาญจนา  ธานีรัตน์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวจิราพร  พรหมบุญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นายคธาพล  รพีฐิติธรรม พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นางสาววรลักษณ์  ตันติมังกร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๘. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๙. นายวรวิทย์  พันธ์ุธนุสร ที่ปรึกษาจาก Deloitte 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 
   
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์             
ครั้งท่ี ๔๐/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 



๓ 
 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  โดย มีข้อแก้ไข ดังนี้ 

๑. ให้แก้ไขมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เป็นดังนี้  
 “มติท่ีประชุม   ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที   

ศุกลรัตน์) กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ  และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า)) มีมติ ดังนี้  
 ๑. เนื่องจากยังอยู่ในห้วงเริ่มต้นการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบ

ดิจิตอล โดยเฉพาะในส่วนของการติดตั้งสถานีเสริมและสถานีย่อย ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการติดตั้งในปีที่ ๓ และปีที่ 
๔ ดังนั้น จึงอาจส่งผลให้การค านวณอาจมีความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน  เนื่องจากข้อเท็จจริงประกอบการ
พิจารณายังไม่เพียงพอ 

 ๒. ให้ชะลอการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลค่าบริการโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลไปก่อน จนกว่าโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจะคลอบ
คลุมประชากรมากกว่าร้อยละ ๙๕  

   หมายเหต ุ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา 
กลางณรงค์  ขอสงวนความเห็นตามบันทึกแนบ” 

๒. ให้แก้ไขมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เป็นดังนี้ 
 “มติท่ีประชุม  ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  

ศุกลรัตน์)  กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ  และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า)) มีมติ   ดังนี้  
 ๑. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาส าคัญ ฉบับ

ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้ผ่านกระบวนการมาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งกระบวนการประกาศบังคับใช้ และ
กระบวนการตัดสินข้อพิพาทในช้ันศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินให้
ยังหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ และได้เน้นถึงประโยชน์ที่สาธารณะจะได้จากประกาศฉบับนี้ 

 ๒. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาส าคัญ ฉบับ
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้มีการบังคับใช้กับการแพร่ภาพรายการส าคัญ เช่น กีฬาโอลิมปิกส์ กีฬาเอเช่ียนเกมส์ 
กีฬาซีเกมส์ เป็นต้น โดยที่ยังไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติแต่ประการใด 

 ๓. ด้วยเหตุผลตามข้อ ๑ และ ๒ จึงไม่มีเหตุที่จะแก้ไขหรือยกเลิกประกาศ
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาส าคัญ ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อันอาจจะท าให้
เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้และยืนยันให้ยังคงประกาศฉบับเดิมต่อไป  

หมายเหต ุ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา 
กลางณรงค์ ขอสงวนความเห็นตามบันทึกแนบ” 

หมายเหต ุ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ ไม่รับรองรายงานการประชุม 
เฉพาะมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๓๕  
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระที่  ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๔๐/๒๕๕๘  (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)  
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 



๔ 
 

วาระที่ ๓.๒ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ (ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.)) 
  
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุกระจายเสียงที่กระท า

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนมติที่ประชุม กสทช. และมติที่ประชุม กสท. โดยเร็ว 
 
วาระที่ ๓.๓ รายงานผลการด าเนินการตามกฎหมาย กรณีช่องรายการฟ้าให้ทีวี (Fahhai 

TV) ประกอบกิจการโทรทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญาต  (ส านักก ากับการใช้คลื่น
ความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.))  

 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. ออกค าสั่งเตือนทางปกครองในกรณีที่ผู้ให้บริการโครงข่าย

น าช่องรายการของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่มิได้รับอนุญาตตามกฎหมายมาออกอากาศ 
 

วาระที่ ๓.๔  รายงานสรุปเน้ือหาการอบรมหลักสูตร “Broadcasting Regulation and 
Policy Practice Program”ระหว่างวันท่ี ๓-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ส่วนงาน
เลขานุการ กสทช. พ.ต.อ. ทวีศักดิ์ งามสง่า/ส านักอ านวยการสายงานกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.))  
 
มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที่ ๓.๕ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายสายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ประจ าปี ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และรายงาน
ความคืบหน้าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์  (ส านักอ านวยการสายงานกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๖ ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๓ ฉบับ (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 



๕ 
 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๗ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท โซน่าร์ อินดัสเตรียล จ ากัด เร่งแก้ไขปัญหาการ

ตั้งค่าระบบเสียงเป็นภาษาไทย (เลขท่ี ๔๔/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๘  เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไขให้

สามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ทุกช่องได้ตามปกติ (เลขท่ี ๖๓/๒๕๕๘)  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๙   เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเลิกสัญญาการ

ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้บริการตั้งแต่
รอบบิลเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมเงินคืนค่าประกันอุปกรณ์จ านวน 
๒,๐๐๐ บาท  (เลขที่ ๖๘/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง  
และโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
 
วาระที่ ๓.๑๐ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด คืนเงินค่ากล่องรับสัญญาณ

ทีวีดิจิตอลประเภท Hybrid รุ่น True Digital HD 2 จ านวน ๑,๖๙๐ บาท     
(เลขท่ี ๘๔/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๑ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ   

แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
เนื่องจากผู้ช้ีแจงติดภารกิจอื่น ไม่สามารถช้ีแจงต่อที่ประชุมได้ และไม่มีเอกสาร

ประกอบวาระ  
กรรมการ กสท. มีความเห็น ดังนี ้



๖ 
 

-   กสทช.สุภิญญา  กลางณรงค์ ให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาแจกคูปองให้แก่ 
ครอบครัวที่ไม่มีช่ือเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับแจกคูปอง  

 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าความเห็นของ กสท. ไปพิจารณาด าเนินการ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  

วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๑ สถานีตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๑  ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๗๗ สถานี ตาม
บัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒   และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
จ านวน ๔๒ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ย่ืนแบบรับรองการปฏิบตัติามเงือ่นไขการทดลองประกอบ
กิจการ (ครั้งที่ ๒) และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๑๓ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ 

๓. การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง
ทางปกครอง หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่า
ไม่ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงทันที  

๔. ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน 
กสทช. ภาค ๑ – ๔ ตรวจสอบการด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 
 

วาระที่ ๔.๒ การต่ออายุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง
ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๑๗ ธันวาคม
๒๕๕๘)  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 



๗ 
 

 
มติท่ีประชุม 

 ๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๑ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕ ทั้งนี้   
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมต ิ
 ๒.   ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่ ๔.๓ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้

ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘                 
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘)  (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๑ สถานี (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชี
รายช่ือที่แนบ เอกสาร ๖ ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม                
พ.ศ. ๒๔๙๘ ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีดังกลา่วทราบ 
และมอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงานบริหารคลื่น
ความถ่ีและภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท าฝ่าฝืนหรือ    
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งระงับดังกล่าว ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๒.  ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ให้ส านักงาน กสทช. 
ตรวจสอบการยื่นค าขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประกอบการพิจารณาต่อ
อายุใบอนุญาตฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป 

๓.   หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้รับใบอนุญาตฯ ฝ่าฝืนค าสั่งระงับการออกอากาศ
ตามข้อ ๑ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๔ การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๙ ของผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบท

เฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จ านวน ๗ หน่วยงาน (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๙ ของผู้มีสิทธิประกอบ

กิจการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. 
๒๕๕๑ จ านวน ๗ หน่วยงาน  ดังนี้ 

๑. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน ๔ สถานี 
๒. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี 107.25 MHz 



๘ 
 

๓. สถานีวิทยุกระจายเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบเอฟเอ็ม 
ความถ่ี 100.00 MHz 

๔. สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง จ านวน ๓ สถานี 
๕. สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ านวน ๖ สถานี 

 
๖. สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา จ านวน ๑๖ สถานี 
๗. สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร ระบบเอเอ็ม ความถ่ี 873 KHz 
 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก ของบริษัท ไทยทีวี 
จ ากัด ช่องรายการ ไทยทีวี (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. เนื่องจาก บริษัท ไทยทีวี จ ากัด อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่น

ความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง
ธุรกิจ ระดับชาติ ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นผู้ที่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น จึงไม่อนุญาตให้บริษัท ไทยทีวี จ ากัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการไทยทีวี  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบกรณีที่มีผู้น ารายการไทยทีวีมาออกอากาศใน
กิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ีด้วย 

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๖ ความเห็นของหน่วยงานภายนอก ประกอบการพิจารณาการขอรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิกท่ี
ยื่นขอเป็นครั้งแรก ของบริษัท บันน่ี เวนเจอร์ จ ากัด ช่องรายการ Playboy TV  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ / ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม   อนุญาตให้ บริษัท บันนี่ เวนเจอร์ จ ากัด ช่องรายการ Playboy TV 

ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี       
แบบบอกรับสมาชิก และให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ กสท. มีมติ โดยมีเงื่อนไขห้ามมิให้ออกอากาศ
รายการที่มีเนื้อหาสาระเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางเพศ หรือมีผลกระทบต่อการ



๙ 
 

ให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง ถ้ามีการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าว  
กสท. อาจเพิกถอนใบอนุญาตในทันที 

 
หมายเหตุ   ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) และ กสทช. สุภิญญา  

กลางณรงค์  เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 
 

วาระที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๒)  
ของมูล นิธิ บุญนิยม ช่องรายการ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมบุญนิยมที วี 
(Boonniyom TV) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ / 
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้มูลนิธิบุญนิยม 

ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความ ถ่ี       
แบบบอกรับสมาชิก  ช่องรายการ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมบุญนิยมทีวี (Boonniyom TV) โดยให้มีอายุ
ใบอนุญาต ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้
ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหา
รายการ 

 
วาระที่ ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๒)  
ของบริษัท เดโมเครซี นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ช่องรายการ 24 TV (ยี่สิบสี่ ทีวี)  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ / ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้บริษัท เดโมเครซี 

นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้
คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ 24 TV (ยี่สิบสี่ ทีวี) โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เนื่องจากพบประวัติถูกพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา ๗ วันตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ประกอบกับหนังสือส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ   
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ผส. ที่ สทช ๔๐๑๖/๙๑๓ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘  
 ๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา  



๑๐ 
 

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหา
รายการ 

 
วาระที่ ๔.๙ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๓) 
ของบริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จ านวน ๗ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 
  
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอเมื่อที่ประชุม กสท. ได้พิจารณา

เห็นชอบแนวทางการพิจารณาอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งที่ ๓) ตามมติการประชุม กสท. 
ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ วาระที่ ๔.๗ แล้ว 

 
วาระที่ ๔.๑๐ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๓) 
ของบริษัท แฟนทีวี ช่องรายการ Fan Music  (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอเมื่อที่ประชุม กสท. ได้พิจารณา

เห็นชอบแนวทางการพิจารณาอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งที่ ๓) ตามมติการประชุม กสท. 
ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ วาระที่ ๔.๗ แล้ว 

 
วาระที่ ๔.๑๑ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๓)  
ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด(มหาชน) ช่องรายการ CAT CHANNEL  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ / ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอเมื่อที่ประชุม กสท. ได้พิจารณา

เห็นชอบแนวทางการพิจารณาอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งที่ ๓) ตามมติการประชุม กสท. 
ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ วาระที่ ๔.๗ แล้ว 

 
วาระที่ ๔.๑๒ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือ

ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน 
๒ ราย ๓ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ 
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 



๑๑ 
 

 
มติท่ีประชุม  
๑. อนุญาตให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อ

ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ จ านวน ๒ ราย        
๓ ช่องรายการ ตามบัญชีรายช่ือแนบท้าย เอกสาร ๗ 

๒. เห็นควรให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือน บริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด กรณี
บริษัทฯ กระท าผิดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ข้อ ๑๐ ที่ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจะพักหรือ
หยุดการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ และกรณีบรษัิทฯ 
แจ้งขอยกเลิกการประกอบกิจการฯ ๒ ช่องรายการดังกล่าวต่อ กสท. ล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน และให้
ส านักงาน กสทช. บันทึกประวัติเพื่อเป็นข้อมูลในการก ากับดูแลต่อไป 

๓. ให้ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๑ ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช . ภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. 

 
วาระที่ ๔.๑๓ การเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการของบริษัท ทีวีไดเร็ค อินโดไชน่า จ ากัด จ านวน 

๓ ช่องรายการ  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม  
อนุญาตให้ บริษัท ทีวีไดเร็ค อินโดไชน่า จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี เปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการ 
จ านวน ๓ ช่องรายการ ดังนี้ 
  ๑.  ช่องรายการ TVD Shop 1 เปลี่ยนเป็นช่ือช่องรายการ TVD MOMO 1 
  ๒.  ช่องรายการ TVD Shop 2 เปลี่ยนเป็นช่ือช่องรายการ TVD MOMO 2 
  ๓.  ช่องรายการ TVD Shop 3 เปลี่ยนเป็นช่ือช่องรายการ TVD MOMO 3 
 

วาระที่ ๔.๑๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์  กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการคืนเงิน            
ค่าประกันอุปกรณ์หลังยกเลิกสัญญา จ านวน ๒,๐๐๐ บาท (เลขท่ี ๑๑๔/๒๕๕๗)                              
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ให้รวมพิจารณากับระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ และ ๔.๑๖ 
 

วาระที่ ๔.๑๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์  กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการคืนเงิน            
ค่าประกันอุปกรณ์หลังยกเลิกสัญญา (เลขท่ี ๑๑๙/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภค   
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.))  
  



๑๒ 
 

มติท่ีประชุม ให้รวมพิจารณากับระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ และ ๔.๑๖ 
 
วาระที่ ๔.๑๖  เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด คืนเงินค่าประกันอุปกรณ์ 

จ านวน ๒,๐๐๐ บาท (เลขท่ี ๒๓/๒๕๕๘)  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม เมื่อรวมพิจารณากับระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ และ ๔.๑๕ แล้ว จึงมี

มติ ดังนี้ 
๑.  ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ไม่คืนเงินค่าบริการ

หรือเงินอื่นใดที่ค้างช าระแก่ผู้ใช้บริการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่เลิกสัญญา โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร 
ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการให้บริการที่ผู้ให้บริการต้องคืนเงินค่าบริการหรือเงินอื่นใดที่ค้างช าระแก่ผู้ใช้บรกิารภายใน 
๓๐ วัน นับแต่วันที่เลิกสัญญา อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญา
การให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓๕ และเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขแนบท้าย
ใบอนุญาต กรณีจึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๕ (๗) ประกอบกับมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงให้มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ระงับ
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคกรณีดังกล่าวและกรณีอื่น ๆ กับผู้ใช้บริการรายนี้และผู้ใช้บริการราย
อื่นๆ ด้วย นับตั้งแต่วันที่ได้รับค าสั่งโดยทันที หากบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ดังกล่าว กสท.จะใช้มาตรการปรับทางปกครอง เป็นเงินจ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ 
๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามค าสั่ง 

๒.  ส าหรับกรณี บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ไม่ช าระค่าเสียประโยชน์จากการ  
คืนเงินค่าประกันอุปกรณ์ล่าช้า เป็นการโต้แย้งสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันเกิดจากการ
ปฏิบัติผิดสัญญาต่อกัน ซึ่งผู้ร้องเรียนจะต้องไปว่ากล่าวตามกระบวนการยุติธรรมทางศาลต่อไป 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ระมัดระวัง
ในการก าหนดเงื่อนไขในสัญญาการให้บริการโดยมิให้มีเงื่อนไขที่เป็นการขัดหรือแย้งต่อประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
วาระที่ ๔.๑๗ เรื่องร้องเรียน ขอให้บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) เร่งด าเนินการปรับปรุง

คุณภาพสัญญาณให้สามารถรับชมช่องรายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกได้ตามปกติ 
หรือ คืนเงิน ๑,๔๙๙ บาท ในกรณีท่ีไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้ร้องเรียนได้ 
(เลขที่ ๗๕/๒๕๕๘)   (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท อาร์เอส จ ากัด 

(มหาชน) เร่งด าเนินการปรับปรุงคุณภาพสัญญาณให้สามารถรับชมช่องรายการฟุตบอลพรีเมียรล์กีไดต้ามปกต ิ



๑๓ 
 

หรือคืนเงิน ๑,๔๙๙ บาท ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้ร้องเรียนได้ (เลขที่ ๗๕/๒๕๕๘) เนื่องจาก          
ผู้ร้องเรียนทิ้งค าร้อง 

 
วาระที่ ๔.๑๘ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด ด าเนินการแก้ไขให้

สามารถรับชมช่อง Pay TV ให้ได้ตามท่ีได้มีการโฆษณา (เลขท่ี ๑๘๕/๒๕๕๗)  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด 

ด าเนินการแก้ไขให้สามารถรับชมช่อง Pay TV ได้ตามที่ได้มีการโฆษณา (เลขที่ ๑๘๕/๒๕๕๗) เนื่องจาก 
ผู้ร้องเรียนประสงค์ยุติเรื่องร้องเรียน 

 
วาระที่ ๔.๑๙ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ช่อง MCOT HD  
(ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.))  
 
มติท่ีประชุม ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา 

๑๗.๔๗ – ๑๗.๕๗ น. บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ช่อง MCOT HD ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร 
ชาสมุนไพรใบหม่อนผสมเจี่ยวกู้หลาน (ตรามิกซ์) โดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เปรียบเทียบปรับและบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ยินยอมช าระ
ค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณีจึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม       
ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ     
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ จึงมี                  
ค าสั่งทางปกครองให้  บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวและผลิตภัณฑ์
สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้ปรับทางปกครองจ านวน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ     
๑๐๐ ,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการ      
ก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม  
กสท. ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
วาระที่ ๔.๒๐ การแก้ไขแนวทางการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง/โทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คลื่น

ความถี่ (โทรทัศน์ดาวเทียมและโทรทัศน์เคเบ้ิล)/โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล กรณีปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณาอาหารยา และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 



๑๔ 
 

มติท่ีประชุม   
๑.  เห็นชอบแนวทางการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง / โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่น

ความถ่ี (โทรทัศน์ดาวเทียมและโทรทัศน์เคเบิ้ล) / โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล กรณีปรากฏข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดังนี ้

 ๑.๑ กรณีคดียังไม่ถึงที่สุด 
 ๑.๑.๑ เมื่อคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วินิจฉัยและรายงานว่า 

ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง/โทรทัศน์ฯ ออกอากาศโฆษณา อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิด
กฎหมาย  ให้มีค าสั่งทางปกครองให้ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และผลิตภัณฑ์อื่นที่ผิดกฎหมายใน
ลักษณะเดียวกัน 

 ๑.๑.๒ ภายหลังผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง/โทรทัศน์ฯ ได้รับค าสั่ง
ทางปกครองตามข้อ ๑.๑.๑ แล้ว หากยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง  ให้ก าหนดโทษปรับทางปกครองวันละ 
๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาท) ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

 ๑.๑.๓ ภายหลังจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง/โทรทัศน์ฯ ได้ถูก
ลงโทษปรับตามข้อ ๑.๑.๒ แล้ว หากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง/โทรทัศน์ฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง  
ให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา ๗ วัน (เจ็ดวัน)  

 ๑.๑.๔ ภายหลังจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง/โทรทัศน์ฯ ได้ถูก
ลงโทษพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ ๑.๑.๓ แล้ว  ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้เพิกถอนใบอนุญาตของ 
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง/โทรทัศน์ฯ นั้น 

 ๑.๒ กรณีคดีถึงที่สุดว่าผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง/โทรทัศน์ฯ ได้กระท า
การอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ข้อ ๘ และข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับมาตรา ๓๑ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้ระงับการกระท าความผิดดังกล่าวทันที  
หากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง/โทรทัศน์ฯ ดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ระงับนั้น ให้ก าหนด
โทษปรับทางปกครองไม่เกิน ๕ ล้านบาท และภายหลังค าสั่งปรับยังพบว่ามีการฝ่าฝืนค าสั่งอีก ให้ใช้มาตรการ
ทางปกครองที่สูงข้ึนต่อไป 

๒.  เห็นชอบให้บังคับใช้แนวทางตามข้อ ๑ ต่อผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง / 
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี (โทรทัศน์ดาวเทียมและโทรทัศน์เคเบิ้ล) / โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล   

 
วาระที่ ๔.๒๑ ข้อมูลระยะเวลาการโฆษณาสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล จ านวน ๒๗ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 

มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เชิญผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล   
ทั้ง ๒๗ ช่องรายการ มาท าความเข้าใจเกี่ยวกับการนับระยะเวลาการโฆษณาสินค้าและบริการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 



๑๕ 
 

 
วาระที่ ๔.๒๒ เรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบการออกอากาศละครเรื่อง ร้อยเล่ห์เสน่ห์ร้ายทาง

สถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง One มีเน้ือหาไม่เหมาะสม 
(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสยีงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นควรให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน จ ากัด เปลี่ยนแปลงการจัดระดับความ

เหมาะสมของละครเรื่อง ร้อยเล่ห์เสน่ห์ร้าย ให้เป็นระดับ “น ๑๓” เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ปรากฏใน
ละครและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และห้ามมิให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน จ ากัด น าละครเรื่องร้อยเล่ห์
เสน่ห์ร้ายมาออกอากาศซ้ า (Re-run) ในช่วงเวลาการออกอากาศรายการที่มีการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการในระดับ “ท” 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน จ ากัด 
ให้ด าเนินการตามข้อ ๑. และให้เพิ่มความระมัดระวังในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการให้เป็นไปตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๖ 

๓. เห็นชอบให้มีการจัดสัมมนาผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ในประเด็น 
การน าเสนอละครที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศและแสดงถึงพฤติกรรมการปลุกปล้ าข่มขืนของ
เพศชายที่กระท าต่อเพศหญิง      

 
วาระที่ ๔.๒๓ กรณีการจัดระดับความเหมาะสมของละครชุด Club Friday The Series 6 ตอน 

ผิดท่ีรักคนหลอกลวง ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง 
GMM Channel (GMM ๒๕) ของบริษัท จีเอ็มเอ็มแชนแนล จ ากัด (ส านักก ากับผัง
และเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) 
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม ชาแนล จ ากัด เปลี่ยนแปลงการจัดระดับ     

ความเหมาะสมของละครชุด Club Friday The Series ๖ ตอน ผิดที่รักคนหลอกลวง ให้เป็นระดับ “น ๑๘” 
เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ปรากฏในละครและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัท จีเอ็มเอ็ม ชาแนล 
จ ากัด ให้ด าเนินการตามข้อ ๑ และให้เพิ่มความระมัดระวังในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ       
ให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
  หมายเหตุ   กสทช. สุภิญญา   กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 



๑๖ 
 

วาระที่ ๔.๒๔  กรณีผลการทบทวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่อกรณีการขอให้ตรวจสอบการ
ออกอากาศของบริษัท บลู สกาย แชลแนล จ ากัด (ช่องรายการฟ้าวันใหม่)         
ในรายการวิเคราะห์คอลัมนิสต์ ประจ าวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และรายการ
ข่าวฟ้าวันใหม่สุดสัปดาห์ ประจ าวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีเน้ือหาไม่เหมาะสม  
(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสยีงและ
โทรทัศน์ (ผส.)) 

 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท.(พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) 

กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า) มีมติเห็นว่า แม้การ
ออกอากาศรายการวิเคราะห์คอลัมนิสต์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และการออกอากาศรายการข่าวฟ้า
วันใหม่สุดสัปดาห์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ของบริษัท บลู สกาย แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ  
ฟ้าวันใหม่ จะมีเนื้อหาที่ส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยก
ในราชอาณาจักร ข้อ ๑.๒.๒ ๕) อันเป็นการขัดต่อบันทึกข้อตกลงที่บริษัท บล ูสกาย แชนเนล จ ากัด ท าไว้กับ 
ส านักงาน กสทช.ก็ตาม  แตเ่มื่อพิจารณาถึงข้อความและเนื้อหาโดยละเอียดแล้วเห็นว่ายังไม่ร้ายแรงถึงขนาด
ต้องพักใช้ใบอนุญาต  จึงให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือเตือนทางปกครองไปยังบริษัท บลู สกาย แชนแนล 
จ ากัด ให้ละเว้นการออกอากาศที่มีเนื้อหาดังกล่าว หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง กสท . อาจใช้มาตรการ
ลงโทษในระดับที่สูงข้ึนไป 

 
หมายเหตุ  กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  และ กสทช. สุภิญญา  

กลางณรงค์ ไม่ร่วมพิจารณาในระเบียบวาระ ๔.๒๔ นี ้
 

วาระที่ ๔.๒๕ ขอเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าท่ี
ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.)) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ

พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ โดยแต่งตั้งให้นายประพฤติ ฉัตรประภาชัย เป็นอนุกรรมการแทน  
นายสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ ที่ถึงแก่กรรม 

 
วาระที่ ๔.๒๖ ข้อขัดข้องในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทท่ีใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินใน

ระบบดิจิตอลของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ในเขตพ้ืนท่ีให้บริการสถานี
กรุงเทพมหานคร (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)/ ส านักกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับบริษัท อสมท จ ากัด 

(มหาชน) โดยมีค าสั่งให้ระงับการกระท าที่ฝ่าฝืนและแก้ไขปรับปรุงในการให้บริการโครงข่ายแก่ผู้รับใบอนญุาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีระยะเวลาที่สามารถให้บริการผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ส าหรับ
ผู้ใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรทัศน์แต่ละรายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๙.๙๘ ของเวลาออกอากาศทั้งหมดต่อปี  
ต่อสถานีหลัก ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต



๑๗ 
 

ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล ระดับชาติ โดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวให้ก าหนด โทษปรับทาง
ปกครองวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อไป  

 
วาระที่ ๔.๒๗ การก าหนดมาตรการทางปกครองกรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม ด้วยปรากฏข้อเท็จจริ ง ว่า  บริ ษัท ทรู  วิ ช่ันส์  กรุ๊ป  จ ากัด            

ไม่ด าเนินการจัดล าดับบริการโทรทัศน์ให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการ
โทรทัศน ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช.ข้อ ๑๒(๒๕) และเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี ข้อ ๓(๑๒) จึงมีค าสั่งทางปกครองให้บริ ษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการจัดล าดับบริการ
โทรทัศน์ให้เป็นไปตามประกาศ กสทช.ฯ ดังกล่าว ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับค าสั่ง  
หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง กสท. จะใช้มาตรการทางปกครองปรับวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตลอด
ระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

 
หมายเหต ุ  
๑. รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๒๗ นี้ เพื่อส านักงาน กสทช.  จะได้น าไป

ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๒. กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  

งามสง่า ไม่ร่วมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๒๗ นี ้
๓. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ 

 
วาระที่ ๔.๒๘ สัดส่วนการเข้าถึงโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลและแจกแจงรายได้ระหว่าง

บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล (ส านักค่าธรรมเนยีม
และอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 

 
มติท่ีประชุม ให้น าเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาคราวต่อไป เนื่องจาก   

เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ จึงสมควรมีกรรมการ กสท. ร่วมพิจารณาทุกท่าน 
 
  หมายเหตุ 

๑.  กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า ไม่ร่วมพิจารณาระเบียบวาระ 
ที่ ๔.๒๘ นี้  

 ๒.  กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  ขอเปิดเผยความเห็นตามที่แนบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ไม่มี 



๑๘ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 
 
 


